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El Museu d’Art de Girona va
 inaugurar ahir «Orígens d’un mu-
seu. La col·lecció del Mn. Pere
Valls», exposició que explora un
dels embrions del fons actual del
centre, procedent del Bisbat de
Girona. La mostra, organitzada
per Francesc Miralpeix i Gabriel Al-
calde, busca recrear l’ambient dels
antics gabinets de curiositats i
aplega una important representa-
ció dels objectes que va col·lec-
cionar el mossèn Valls al llarg de la
seva vida. 

Es tracta d’objectes que mai
abans s'havien exposat, una col·lec-
ció d'elements que van ser l'origen
de l'antic Museu Diocesà de Giro-
na i, al seu torn, del Museu d’Art de
la ciutat. D’aquesta manera, l’ex-
posició obre una porta a reflexio-
nar sobre el món del col·leccio-
nisme de finals del segle XIX, les
museologies, i permet conèixer
una mica més sobre la vida d'a-
quest personatge gironí tan sin-
gular. 

Un personatge peculiar
Qui era mossèn Pere Valls? Què el
va portar a conformar una col·lec-
ció tan dispar i rica? Aquestes són
les preguntes que han intentat re-
soldre els historiadors i comissaris
de la mostra Gabriel Alcalde i
Francesc Miralpeix amb aquesta
exposició temporal que es fa al
Museu d’Art de Girona. Els dos

comissaris van arrencar ara fa uns
anys un intens treball de recerca
que va servir per crear el llibre
«Passió col·leccionista. El museu-
biblioteca de mossèn Pere Valls i
Vilà (1848-1925)», editat per la
Universitat de Perpinyà. 

Veient que es tractava d’un pou
sense fons, van decidir tirar enda-
vant una exposició completa sobre
la figura d’aquest mossèn que va
néixer a Olot i durant la seva vida
va anar aplegant una gran col·lec-
ció d’objectes molt heterogènia, des
de capses de llums, petites repro-
duccions de relleus en guix o ob-
res artístiques de gran qualitat. La
seva avidesa col·leccionista li va
permetre aglutinar una de les pi-
nacoteques més notables del mo-
ment en l’àmbit gironí, amb obres
de Marià Vayreda, Josep Berga i
Boix, Federico de Madrazo, Ramon
Cases, Antoni Utrillo o Marià For-
tuny. 

A més, també va reunir una im-
portant biblioteca amb gran quan-
titat de gravats, manuscrits  inè dits
i obres d’entre els segles XVI i XIX.
Gràcies als vincles i relacions amb
la burgesia barcelonina va con-
vertir-se en una figura de confian-
ça de membres de l’alta societat i
personalitats com Mn. Jacint Ver-
daguer, dels quals va heretar la
seva passió pel col·leccionisme.
El resultat d’aquesta passió és avui
un gran i variat fons que per pri-
mera vegada s’exposa de manera

representativa al Museu d’Art de
Girona.  Gravats, pintures, joies,
ventalls... o una de les més impor-
tants col·leccions Europees de ri-
cordi, segells en guix, que esdevé de
les més important a Europa són el
testimoni del tipus de col·leccio-
nisme que predominava al tom-
bant de segle XIX i que revela els
orígens del col·leccionisme artístic
a Catalunya, base de la formació de
molts museus catalans.  

L’exposició treu a la llum per pri-
mer cop aquest variat fons que per-
met reflexionar sobre el món del
col·leccionisme i recrear com era
la biblioteca d’aquest mossèn.

Una de les darreres voluntats de
Pere Valls va ser la creació d’un mu-
seu a partir de la seva col·lecció,
que va donar al seminari de Giro-
na. També volia que es fes una bi-
blioteca amb tots els seus llibres i
documents a l’església de Sant Es-

teve d’Olot. Un primer museu que
va ser l’embrió del futur museu dio-
cesà de Girona i que, més tard, va
proveir d’objectes l’actual Museu
d’Art de la ciutat.

La mostra permet una reflexió
sobre el col·leccionisme de finals
de segle, sobre les primeres mu-
seologies i museografies a l’estil de
gabinets de curiositats, però so-
bretot permet conèixer un perso-
natge singular.
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La col·lecció de Mn. Pere Valls explora
l’embrió de l’actual Museu d’Art de Girona

«Orígens d’un museu» recrea l’ambient dels antics gabinets de curiositats i aplega objectes col·leccionats pel mossèn

L'actriu Amparo Moreno estre-
na divendres que ve al Jove Tea-
tre Regina, a Barcelona, el monò-
leg Recurso de Amparo, en què,
adverteix, «no deixarà canya dre-
ta». 

L'actriu barcelonina comenta
que després de veure «com no te-
nia cap text per defensar» va de-
cidir seure davant l'ordinador i ar-
mar aquesta obra en la qual ofe-
reix una visió «molt personal i
molt femenina» de la vida del dia
a dia en un monòleg que no serà
lineal, ja que comptarà amb la
participació del públic, que, fins
i tot, pot arribar a cantar.
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Amparo Moreno
diu que no deixarà
«canya dreta» al
seu nou espectacle

A finals dels anys 50 es va instal·lar
a Siurana, un petit poble del Priorat,
una parella belga: Jan Buyse i Ani-
ta Salden. Ell era un reconegut al-
pinista i, de fet, va ser el coordina-
dor de la llista oficial dels cims de
3.000 metres dels Pirineus. Mal-
grat això, amagava un passat que va
començar a circular en forma de lle-
genda. 

La història del nazi fugitiu que vi-
via a la localitat ha arribat fins a l'ac-
tualitat i va picar la curiositat, ja fa
quatre anys, del periodista i escrip-
tor Toni Orensanz (Falset, 1970).
«M'atreia trobar notícia de l'horror
europeu en un lloc petitet, bonic i

paradisíac», explica l'autor, i «la no-
tícia de l'horror es confirma: aquest
senyor, realment, va ser un nazi»,
conclou. Tot plegat, ho recull en el
seu darrer llibre, El nazi de Siurana
(Ara Llibres).

Segons Orensanz és «una recer-
ca històrico-periodística a partir
del que era una llegenda popu-
lar». L'escriptor exposa que tot co-
mença «gairebé per casualitat»,
acompanyant una amiga a entre-
vistar la vídua de Buyse per parlar de
muntanyisme. A partir d'aquí lliga
caps i entén que «la velleta belga»
era la vídua del senyor que havia vis-
cut al que a Siurana anomenen «el
xalet del belga», en realitat, un nazi. 
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Orensanz destapa la història
del fugitiu nazi que es va
ocultar en un poble del Priorat

Els jardins del Palau Robert acu-
llen des de divendres una exposició
de Sergi Càmara, amb fotografies
que donen a conèixer «l’odissea» de
milers de refugiats en les seves rutes
cap i a través del continent europeu.
La mostra és una iniciativa del Co-
mitè per a l’Acollida de les Persones
Refugiades a partir de les fotografies
de Càmara, que el 2015 va acompa-
nyar durant mesos els passos dels re-
fugiats –principalment sirians-, des
de l’illa de Lesbos i seguint un llarg
camí que travessa Macedònia, Hon-
gria, Croàcia i Eslovènia.  

Amb les imatges captades per
Sergi Càmara, es visualitza bona

part del camí que han recorregut mi-
lers de refugiats, fugint de la guerra
i el caos, patint tota mena de riscos.
El fotògraf vigatà ha viatjat a punts
conflictius de l’èxode de refugiats: les
illes gregues de Lebos i Kos, prop de
Turquia, un dels principals punts
d’entrada d’Europa de les persones
que fugen dels seus països; el pas
fronterer d’Idomeni, a la frontera en-
tre Grècia i Macedònia; Belgrad; la
frontera entre Sèrbia i Hongria; Bu-
dapest; la localitat fronterera de To-
varnik, i Melilla. 

Càmara assegura que el que més
l’ha impactat és «veure com s’està
tractant aquesta gent un cop són a
Europa».
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Sergi Càmara reclama amb
les seves fotos dignitat cap els
refugiats arribats a Europa

La curiosa mostra es va inaugurar ahir al Museu D’Art, del qual és l’autèntic embrió.
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